
Kamila YAMASAKI 

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 

oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest certyfikowanym menadżerem jakości. Z firmą Black 

Point jest związana od 2000 roku.  Pracowała m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości oraz 

Kierownik Działu Badań i Rozwoju.   

W 2004 roku została Członkiem Zarządu Spółki Black Point. Od września 2006 roku była Prezesem 

Zarządu Black Point S.A.  

Obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Black Point S.A. Aktualna kadencja upływa 25 czerwca 

2014 roku. 

Jolanta RYCERZ 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku finansów i bankowości.  Z firmą 

Black Point współpracuje od 2011 roku, kiedy w lutym została członkiem Rady Nadzorczej. Obecna 

kadencja upływa 25 czerwca 2014 roku. 

Od 1991 roku związana zawodowo z finansami. Dyrektor sprzedaży First Data Polska SA. Przez wiele 

lat pracowała dla Banku Handlowego. W latach 2005-2007 pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego 

w Getin Bank SA. Jako Doradca Zarządu PKO BP SA odpowiadała za wdrożenie nowej strategii i 

standardów sprzedaży w oddziałach banku,  którymi  później kierowała jako Dyrektor Zarządzający 

Pionem Sprzedaży. Jednocześnie pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Kredobanku SA na 

Ukrainie. Od lipca 2008 roku Dyrektor Zarządzający w Allianz Bank SA, a od listopada 2008 do grudnia 

2009 roku Członek Zarządu banku, odpowiedzialna za budowanie struktur sprzedażowych, 

marketing, produkty i rozwój sieci placówek. Od października 2010 do maja 2013 roku Prezes Zarządu 

World Finance Sp. z o.o.  

 

Szczepan CZYCZERSKI 

Członek Rady Nadzorczej Black Point S.A. kadencji 2013/2014. 

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik 

Programu CFA.  

Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu 

specjalizującego się w doradztwie w zakresie transakcji kapitałowych. Z Black Point S.A. związany od 

momentu debiutu spółki na rynku NewConnect, dla której pełni rolę Autoryzowanego Doradcy, a 

także pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A. kadencji 2012/2013. Jest project 

managerem w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych także dla innych firm, w 

tym Delko S.A., Rank Progress S.A., Bakalland S.A., SMS Kredyt Holding S.A., Grodno S.A., ATON-HT 

S.A., IMS S.A., Abak S.A. i AZ.pl Sp. z o.o. 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej Abak S.A. Prezes Zarządu PROFES DEVELOPMENT Sp. z o.o. 

 



Waldemar SZEWC 

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Właściciel  

Kancelarii Doradztwa  Podatkowego  A.F.O.  świadczącej usługi z zakresu doradztwa podatkowego , 

rachunkowości i zarządzania finansami. Numer wpisu na listę doradców podatkowych 04672. 

Rezydent Sekcji Firm Doradczych przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej.   

Członek Rady Nadzorczej Black Point. Obecna kadencja upływa 25 czerwca 2014 roku. 

Autor wielu projektów konsultingowo-edukacyjnych na rzecz przedsiębiorstw prywatnych i kancelarii 

doradztwa podatkowego. Na koncie ma  szeregu publikacji związanych z problematyką podatków, 

rachunkowości, zarządzania finansami. Jest autorem wielu artykułów poświęconych etyce w 

doradztwie podatkowym oraz zwiększaniu efektywności organizacyjnej kancelarii doradztwa 

podatkowego. 

Michał DUBAS 

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik "Change implementation program" w 

Stockholm School of Econmics. Menedżer Projektów.  

Powołany do Rady Nadzorczej Black Point od 26 czerwca 2013 roku. Obecna kadencja upływa 25 

czerwca 2014 roku. 

Od 2009 roku odpowiada ze sprzedaż na terenie Europy Środkowej i Wschodniej w ramach grupy 

SSAB - producenta stali specjalnych i wysokiej wytrzymałości. Prowadzi szereg zaawansowanych 

projektów biznesowych i rozwojowych z dużymi firmami na terenie Polski i krajów sąsiadujących. 

Wcześniej pracował m.in. w koncernie Pilkington, produkującym szkło płaskie, na stanowisku 

menedżera jakości. Certyfikowany Audytor wiodący systemów zarządzania jakością. 

 

Jednocześnie informujemy,  iż żaden z Członków Rady Nadzorczej: 

-   nie ma  prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w 

okresie ostatnich pięciu lat oraz żaden z powyższych w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał  

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego, 

- nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu 

lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego, 

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


